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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :هاهنا تنبيهات
 لنو  ،حديث جابر الطويل يف -عليه الصالة والسالم-صفة حجة النبي  في درس هذا اليوم نقف على األول أننا

حديث  يعني بعد هذا مباشرة يرفقون به ،للموجودين -يعني الراية-فالتسجيل  ،جلاكتفاء بما س   ؛نتعرض لشرحه
 ال إذااللهم إ ،اليوم ه بعد درسقراءة الحديث ثم شرح ،حذف المقدمة من حديث جابر يرفق به مباشرةبعد  ،جابر
ال فاألصل  ،تمكنا من أخذ شيء منها نبعض الروايات الواردة في حديث جابر بعده إأخذنا   ،يهأننا نقف علوا 

 -شريط درس اليوم-ثم بعد ذلك الشريط  ،ابرجفي حديث  -عليه الصالة والسالم-نقف على صفة حجة النبي 
 .عد حذف المقدمةشرح حديث جابر بيتلوه مباشرة أشرطة 

تذهب  -حمالت الحج-ألن الحمالت  ؛ويكون آخر الدروس يوم األربعاءبعض األخوة يطلب أن يتوقف الدرس 
ال فاألصل أن الدرس يستمر إلى  ،يوم الخميس  ،رفإن كان هذا مطلب وله طالبون كث -السابع-يوم الخميس وا 

ن كان عدد يسير الذين يريدو  ،يلبى إن شاء هللا تعالى  ن الحج ويبقى الكل أو األكثر فال أثر له.وا 
 نعم؟ يسافر الخميس؟بفيه أحد 

 طالب:.......
س يعني نتوقف يوم األربعاء يعني يكون آخر الدرو  ،يسافر يوم الخميس له حظ من النظربعلى كل حال الذي 

 ؟ هاه؟يوم األربعاء
 طالب:.......

 بعاء.يكون آخر الدروس يوم األر  ، بإذن هللاإن شاء هللا 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 ، نعم؟ونريد نستغل وقت قراءته في الشرح ،حتى القارئ سافر بعد ،يعني سهلما يفرق،  ،ال ما يفرق 
 طالب:.......

  .ال ال ما هو بجاي
 طالب:.......

 .قبل عقد النية يصلي ركعتين
 الطائرة؟طالب:...

 .الطائرةبصلى الفريضة ت  ، الطائرةب الفريضة تصلى إيه على القول به ما المانع؟
 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على  ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
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 ر عنالزبي حدثنا ليث عن أبي :قال قتيبة ،قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعدحدثنا "
 ؟مثل هذا  يقصدالال ا  مسلم و م إعادته بدونها، هل هذا من مقصد ث ،(ألـ)إعادة الشيخ الليث ذكره أواًل ب "جابر
 إعادته يعني إيه، هكذا عندكم؟ما هو ب "قال قتيبة حدثنا ليث" :يقول ..،بن سعداإلمام المعروف الليث نعم؟ 
 ؟ى مثل هذاأو ال يلتفت إل ،هل هي من مقاصد اإلمام مسلم (أل)بدون 

ك سلم كذلمفأعاده اإلمام  ،حدثنا ليث :احتمال أن يكون قتيبة قال ،ال شك أن اإلمام مسلم يتقيد بألفاظ الشيوخ
أعاد  أكثر ثم، وجرت عادته إذا روى عن اثنين فكن لها أثريولو لم  ،وهو يعتني بالفروق ولو لم تكن لها أثر

 .هو صاحب اللفظ، هو صاحب اللفظواحدًا منهم دون البقية أنه في الغالب يكون 
صيغة ب "عن جابر"وهذا من رواية أبي الزبير وهو معروف بالتدليس  "حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر"

صحة بوال وجه لمن يطعن  ،في الصحيحين محمولة على االتصال عند األكثرلكن عنعنات المدلسين  ،العنعنة
 .مثل هذافي األحاديث 

 ،أنهم ال يذكرون إال الحج أي "حج مفردب -صلى هللا عليه وسلم-مهلين مع رسول هللا أقبلنا  :أنه قال"
العراك من أسماء  ؛يعني حاضت "ركتعسرف حتى إذا كنا ب   ،بعمرة -رضي هللا عنها-وأقبلت عائشة "

 .الحيض
 .المروةو لصفا فوا باأو جمعوا بينهما طا ،يعني من أهلوا بالحج "حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة"
له وأما من كان معه الهدي كحا "هدينا من لم يكن معه مأن يحل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا فأمرنا "
 .لهفإنه ال يحل حتى يبلغ الهدي مح -عليه الصالة والسالم-
محظورات من الال يستثنى  ،يعني ال يستثنى من المحظورات شيء "«الحل كله» :قال ؟ماذا حل   :فقلنا :قال"

عني ي ،ال ،هاال تستثنى كغير  ..نعم ،وال يعني هذا أن المحظورات المتعلقة بالحرم تستثنى ،باإلحرام شيءالمتعلقة 
 .هذا متعلق بالحرم ال باإلحرام ؛ال الحرم؟ أو يقطع الشجر مثاًل؟هل معنى أنه يصيد في  ،ل كلهالح
 .نهمموحصل  ،حظورات مواقعة النساءأعظم الميعني  "يبفواقعنا النساء وتطيبنا بالط ،«الحل كله»: قال"
ارًا تقدم مر  ،لحل كلهاهذا  "وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إال أربع ليالفواقعنا النساء "

 ،رن في حل تام بحيث يكون له الخياهل اإلنسا ،أنه إذا حصل مثل هذا الحل الذي يبيح كل شيء حتى النساء
 بالحج أو يرجع إلى أهله نعم؟ يحرمهل 

ه أن املة لكإذا أهل بعمرة ثم أتى بها  ،وأنه ال يوجد ما يمنع من أن يرجع إلى أهله ،تقدمت هذه المسألة مراراً 
ن كان الناهز له من بلده الحج ،يرجع إلى أهله  ،تالميقا قبل وصولبدليل أنه له أن يرجع  ؛ألنه لم يتلبس به ؛وا 

 .وهذا مثله ،له أن يرجع ؟والحج تطوع ،ما الذي يلزمنيما دخلت في النسك  :قالت يوم وصل الميقا
يعني في  ،كما هو معروف من اصطالحهيعني في المذهب  ،بال نزاع نه ليس له ذلك: إصاحب اإلنصاف يقول

 .المذهب
 طالب:.......
قال: ل إلى مكة ووجد الزحام وص   ثم بعد ذلك إذا ًا،حج أو يهل قارنالألن بعض الناس يهل ب ؛إذا لم يتحايل

 أنا  ،الحل كله :ثم يقول ،فيطوف ويسعى نعم، ،أمر أصحابه أن يقلبوها عمرة -عليه الصالة والسالم-النبي 
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فهذا ما ألزمت به نفسك؛ لكن ما تترك  ،تؤمر باالنتقال إلى األفضل ،نعم ،ال لست بالخيار :نقول ،بالخيار
 .تحايل

 .ألربع أو لخمس ،نعم ألربع أو لخمس ..،يومألنهم قدموا  "إال أربع ليالوليس بيننا وبين عرفة "
يه وف ،مروسبق الحديث المتضمن لألسئلة األربعة البن ع ،وهو الثامن من ذي الحجة "ثم أهللنا يوم التروية"

أجاب هل  ، نعم،وجواب ابن عمر ،مناقشة ابن عمر حول إحرامه يوم التروية وأصحابه يهلون من أول الشهر
عليه -وهل النبي ؟ -عليه الصالة والسالم-ل النبي هل له أن يجيب بفع؟ -عليه الصالة والسالم-بفعل النبي 

 ؟أحرم يوم التروية -الصالة والسالم
ما أحرم حين -والسالم عليه الصالة-وكان استدالله بأن النبي  ،مستمر على أحرامه حتى يبلغ الهدي محله

وية م التر لكون المتمتع أو المكي يهل بالحج يو  ،في ذلك الوقت وجه الداللة من قوله وعرفنا ،بعثت به راحلتهان
ن كان األكثر  ،وم الترويةي -عليه الصالة والسالم-يعني مع النبي  "ثم أهللنا" ،وهنا فيه داللة صريحة، لى ع-وا 

 ،رويةأن يهل الحاج يوم التن المستحب إب وفي هذا دليل لمن يقول ،يرون أن اإلهالل في أول الشهر -ما تقدم
 .صريحة تهدالل اوهذ ،وارد عليها ممن تحلل بعمرة يهل يوم الترويةالحاج المقيم بمكة أو ال

ن هذه م ،لكنه أقرهم على ذلك ،اق على إحرامهب -عليه الصالة والسالم-والنبي  "ثم أهللنا يوم التروية" :يقول
 .السنن التقريرية

معروف  ،سرف عركتبحتى إذا كنا  :يقول "على عائشة فوجدها تبكي -والسالم عليه الصالة-ثم دخل النبي "
خل دثم ثم أهللنا يوم التروية "، وهنا يقول: كما دلت على ذلك جميع الروايات السابقة ،أنها حاضت بسرف

 .هذا ترتيب "-صلى هللا عليه وسلم-رسول 
 ت اآلن أويعني حض "الناس ولم أحلل قد حل  و  ،شأني أني قد حضت :قالت «؟ما شأنك» :فقال فوجدها تبكي"

 ؟حضت بسرف
 طالب:.......

طهرت يوم  ،ألنها حاضت يوم السبت وطهرت يوم السبت ؛وما زالت حيضتها مستمرة ،حيضتها السابقةنعم 
 .قبل دخولهم مكة بسرف -الثالث من الحجة-وحاضت يوم السبت  -يوم العيد-السبت 

ف ولم أط ،وقد حل الناس ولم أحلل" ،يعني فيما مضى "ي أني قد حضتشأن :قالت ،«؟ما شأنك»: قالف"
عل ما فأف من العمرة يعني ما في فرصة أني أنتظر حتى أطهر ثم احل   "والناس يذهبون إلى الحج اآلن ،بالبيت

 .فعل صواحبي
ة ليه الصالع- قاله النبي "«إن هذا أمر كتبه هللا على بنات آدم»: فقال ،والناس يذهبون إلى الحج اآلن"

بهذا صارت و  ،رةفأحرمت بالحج مدخلة إياه على العم "ففعلت ،«فاغتسلي ثم أهلي بالحج»، يسليها -والسالم
له ما يفع وقفت المواقف كلها وفعلت ،ونزلت إلى منى ،وقفت بعرفة وبجمع "ففعلت ووقفت المواقف كلها" ،قارنة

 .الحاج سوى الطواف
 ؟منع ؟مما يفعله الحاجفعلت شيء  ؟بل طهرها مما وجهت إليهج سوى الطواف قمما يفعله الحالكن ماذا فعلت 
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لك قبل ذ ، وما فيوللحائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن ال تطوف بالبيت ،هي أمرت وهي متلبسة بالعمرة
 أكثروالسعي عند  ،«ير أن ال تطوفي بالبيتغ»والطواف منعت منه  ،للعمرةوالتقصير  ،إال الطواف والسعي
 وهي ممنوعة ، نعم،هي منعت من الطواف ،فهي ممنوعة منه حكماً  ،تقدم طواف ولو مسنون العلماء يشترط له 

نه أل ؛وهذا من أقوى أدلتهم ،طوافأن السعي ال يصح إال أن يتقدمه طريق اللزوم عند من يقول ببمن السعي 
ى ذهبت معهم إل ،ووقفت المواقف كلها ،ثم أدخلت الحج على العمرة ،السعي وما فعلت ،أمر :«افعلي»: قال

 ،ع ما فعلواوفعلت جمي -يلة العيدل-جمع ونزلت ليلة  ،ثم إلى عرفة اليوم التاسع -يوم التروية-منى يوم الثامن 
 .ولما كان يوم العيد طهرت

مرتك قد حللت من حجتك وع»: ثم قال ،حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ،ووقفت المواقف"
 -ضي هللا عنهار -عائشة  :هنا يقول السائل؟ أنها كانت أهلت بالحج وحده عنها وغ السؤالسكيف ي "«ميعاً ج

 :نه قالأل ؛أهلت بالحج ولم تهل بالعمرة ألنها ؛يعني التي بعد الحج ،فكان فعلها عمرة واحدة ،حجت ولم تعتمر
 «دعي عمرتك»لكن  ،«دعي عمرتك» في ح من ذلكفيها أصر  ،ومقتضاه أنها رفضت العمرة ،«ثم أهلي بالحج»

 .فضالعمرة موجودة لم تر  «قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً » :قالثم  :بدليل ؛الظاهرة المستقلة هامن صورت
حمن بد الر عفاذهب بها يا »: قال ،أني لم أطف بالبيت حتى حججت يإني أجد في نفس ،يا رسول هللا :فقالت"

 .ا تقدممبعد فراغه من أعمال الحج على  ،بمحص  بالليلة نزوله  "بةالحص  وذلك ليلة  «فأعمرها من التنعيم
 قال:كر بأخبرنا محمد بن  :حدثنا وقال عبد :بن حاتماوحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال " :يقول
 -مانهضي هللا عر -" ،وهنا صرح بالسماع "ير أنه سمع جابر بن عبد هللاأبو الزبي قال: أخبرنا بن جريج أخبرن
ذكر بمثل حديث الليث ف -رضي هللا عنها-وهي تبكي  على عائشة -صلى هللا عليه وسلم-دخل النبي : يقول

 هو حديثف ،يعني أكثر حديث الليث لم يذكره "ما قبل هذا :يذكر ما قبل هذا من حديث الليثولم  ،إلى آخره
 ر.مختص

قال:  -يعني ابن هشام-ا معاذ ل: حدثنقاعي وحدثني أبو غسان المسم": -رحمه هللا تعالى-وقال اإلمام 
- جة النبيفي ح -هارضي هللا عن-ي أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا أن عائشة حدثن

ال من يعن ال حديث جابر؟ا  الحديث حديث عائشة و  "أهلت بعمرة -صلى هللا عليه وسلم ي من مسند عائشة وا 
 مسند جابر؟

 طالب:.......
 ،لت بعمرةأه -لى هللا عليه وسلمص-في حجة النبي  -رضي هللا عنها-كي قصة عائشة أن عائشة نعم هو يح

جاًل سهاًل ر  -لى هللا عليه وسلمص-وكان رسول هللا  :زاد في الحديث قالو  وساق الحديث بمعنى حديث الليث"
ل مع أن يكون الرجبغي وهكذا ين ،يعني في غير ترك واجب أو ارتكاب محظور "الشيء تابعها عليهت إذا هوي
{ ،مر بها الرجالوهذا من العشرة بالمعروف التي أ   ،زوجته ُروُهن  ب ال َمع ُروف   .[( سورة النساء19)] }َوَعاش 

 َلَعلى ُخُلق   كَ }َوا  ن   ؛-والسالم عليه الصالة-ا من وصفه هذ "الشيء تابعها عليه ترجاًل سهاًل إذا هويكان "
يم {  .[( سورة القلم4)] َعظ 

 ؟!إجابتهفي الشيء الذي يطلب من اإلنسان مما ال ضرر فيه ال في دينه وال دنياه كيف يتأخر 
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 طالب:.......
 ،واءواألوامر الشرعية متجهة لنساء الصحابة ونساء آخر الزمان على حد س ..،ما زال فيهم فيهم خير ،ال ال

حتى  والدهور روف مطلوبة على مر العصورالمعاشرة بالمع ،وللرجال في أول األمر وفي آخره على حد سواء
 :-ضي هللا عنهار -تقول عائشة ، ولذلك أحدث النساء ،نعم ،الشرع واحد ما يتغير ؛يرث هللا األرض ومن عليها

 ما أقول: إلى ،يعني من الخروج إلى المساجد "منعهنلما أحدث النساء  -عليه الصالة والسالم-لو علم النبي "
 ال»؛ منعنلكن ما  ،أحدث النساء ،نعم ،ما فيه شيء اسمه خروج إلى األسواق ألنه ،إلى المساجد ،األسواق

بعده  ال والذيإوال يأتي زمان  ،والرجال تغيروا ،لكن مع ذلك ال شك أن النساء تغيرن  ،«هللا بيوت هللا ءتمنعوا إما
 .ما هو معروفكشر منه 

 طالب:.......
 .بالنساء اً ليس هذا خاص، بالنساء ليس هذا خاصو والرجال في هذا الباب أعظم 

 "رجالً " ،يتميز به بعض الذكوريعني يعني هذا وصف  الً رج "رجالً  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "
غيير ت -ليه الصالة والسالمع-لما أراد النبي خالفًا لمن قال  ،سمح سهل ،ليس بفض وال غليظ "سهالً "ومع ذلكم 

ل الخالل والخصا ..، ألنعزةال ،لكن ليست في مكانها ،هذه عزة أ،السهل يوط :إلى سهل قال ن من حز  االسم
ا م ،لكن إذا زادت صار يستنكف عن أدنى شيء ،مطلوبةذا زادت عن حدها انقلبت إلى الضد، العزة واألخالق إ
 .انقلبت إلى الضد ؟ نعم،لكن إذا زادت ،الغيرة مطلوبة نعم ،هذه هي بعزة

 .-بيهاأوعن  هارضي هللا عن- مراعاة لحالها وسنها وفضلها ومنزلتها ومنزلة أبيها"ا عليهإذا هويت الشيء تابعه"
 ائشة إذاانت عفك :قال أبو الزبير :قال مطر ،فأهلت بعمرة من التنعيم ،فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر"

صنعت؟  كما ش معنى إذا حجت صنعتيأ "-صلى هللا عليه وسلم-حجت صنعت كما صنعت مع نبي هللا 
 .ثم تعتمر بعد ذلك، ثم تعتمر بعد ذلك ،تحج قارنة، يعني تحج قارنة
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 مسند جابر، نعم؟نعم 
 طالب:.......

يعتمر،  أن مع أنه ليس بالزم ،همعريففي تبعده ثم يعتمر  ،هم يذكرون في تعريف اإلفراد أن يأتي بالحج مفرداً 
ما فعلت كونه يعتمر بعد ذلك ك ،في صورة واحدة -بالنسكين معاً - يأتي بالحج ،والقران ،فرادهذا اإليحج فقط، 

 .به إن شاء هللا ال بأس، عائشة ال بأس
 طالب:.......

أنه  الحج المفرد واضح -في حد الحج المفرد-يدخل العمرة بعده في حده  ،ما أدري كيف يدخله بعضهم في الحد
ر ونه يعتمك ،يعني ال يلزمه بدم ،اً في كونه مفردحكم الال يغير  ،نعم ،يعتمر بعد ذلك كونه ،بحج مفرد فقطيأتي 

 بعد ذلك ال يلزم بدم.
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 طالب:.......
 يصح إدخال العمرة على الحج؟

 طالب:.......
شة في حديث عائإدخال الحج على العمرة  ؟إدخال العمرة على الحجهل يصح  ،خلنا في المسألة األولى ،ال ال
 ؟اً لكن إدخال العمرة على الحج يصبح قارن ،يه إشكالما ف

 طالب:.......
 ؟لعكسلكن ا ًا،صار قارن

 ...يدخل العمرة على الحج أال يكون متمتعًا؟ يقلبه من حج إلى تمتع؟ طالب:
هذا  الخالف في هلعلى -ثم جاء بالحج مفردًا هذا ما فيه إشكال  ،إذا قلب النسك من حج إلى عمرةخلي 
لى علكن إذا أدخل العمرة  ،"خاصةهذه  الن  كانت: "في حديث أبي ذر -تمر أو خاص بالصحابةمس الحكم
 ال ما يصح؟ ا  ليه عمرة يصح و عثم أدخل  ،هو محرم بحج مفرد ،الحج

 طالب:.......
 .أمس القريب ذكرناه أمس القريب ذكرناه، ،أمس

 طالب:.......
أهل بحج مفرد ثم أدخل  -معليه الصالة والسال-كن النبي ل -مثل هذه الصورةيمنعون - نعم األكثر يمنعونه

ص خال هنأ :أما الذي يقول ،ما فيه مانع في ضوء استمرار مشروعية تغيير النيةواحنا  ،العمرة عليه فصار قارناً 
ذا إلى وأما فسخ ك ،ما نويته تلزمه يلزمك إتمامهعليك أن تتقدم أو تتأخر  ،ال ما يجوز ،باإلحرام خالص نويت
 بالصحابة. بمن؟ هذا خاص وأدخل كذا..، «واجعلوها عمرة» ،كذا

 طالب:.......
 هذا. بيجي ،أو أهل بما أهل به فالناإلهالل المطلق إذا أهل مطلقًا بدون تعيين ..، مسألة الحج ،يأتيبهذا 

 طالب:.......
 هو أهل بأي شيء؟ ..،ما دام ،...ال ال

 طالب:.......
 .ويعتمر بعده ،نعم

 ويعتمر بعده؟طالب: 
ينوي  ،كلكنه نوى الدخول في النس ؟-أهل إهالاًل مطلقاً -م أهل مطلقًا يش اإلشكال ما داأو ، نعم ويعتمر بعده

  ، نعم؟بحثه إن شاء هللا تعالىعلى كل حال سيأتي  ،الدخول في النسك
 طالب:.......
ن أتى بالنسكين في سف ،مفرد حكماً  ، هوهو مفرد هدي؛ لكنه ال يلزمه  ،غير هذا ألن تعريفهم للتمتع ؛رة واحدةوا 
يعني  ،بعده ثم يعتمر ،يأتي بالحج المفرد فقط أن وينصون على أن المفرد ،ران الملزم بالدم غير هذاوتعريفهم للق  

 من باب أولى إذا لم يعتمر بعده ال يلزمه شيء.
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 طالب:.......
 .-عليه الصالة والسالم-هو فعل النبي 
 طالب:.......

أنه انتقال من فاضل إلى و  -عليه الصالة والسالم-األكثر يجعلونه خاص بالنبي ى جهة أيش؟ وهللا نعم عل
 نعم؟ ،مفضول

 طالب:.......
 .انتقال من فاضل إلى مفضول :ران يقولهذا عند من يفضل اإلفراد على الق  

 ما يمنع أبدًا.ما فيه  ؟ش المانعأيو  -عليه الصالة والسالم-على كل حال إذا ثبت هذا عن النبي 
 طالب:.......

 بيجي بيجي، بيجي إن شاء هللا.
وحدثنا  ح -ضي هللا عنهر -ا أبو الزبير عن جابر قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثن" قال:

خرجنا مع  :قال - عنهرضي هللا-ا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرن -واللفظ له-يحي بن يحي 
ت بالصفا فلما قدمنا مكة طفنا بالبي ،نا النساء والولدانمهلين بالحج مع -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
: الق ؟أي حل    :قلنا ،«عه هدي فليحللم يكن من لم» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال لنا رسول هللا  ،والمروة

ا وكفان ،جا بالحيوم التروية أهللن فلما كان ،ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبفأتينا النساء  :قال ،«الحل كله»
كل  ،والبقر أن نشترك في اإلبل -لمصلى هللا عليه وس-فأمرنا رسول هللا  ،الطواف األول بين الصفا والمروة

 نعم؟ من؟ المسألة مفترضة في "في بدنةسبعة منا 
 طالب:.......

حل ال»: قال ؟أي حل    :قلنا ،«للم يكن معه هدي فليحلمن »: -صلى هللا عليه وسلم-فقال لنا رسول هللا "
وية وم التر يفلما كان  ،ومسسنا الطيب ،ولبسنا الثياب" ،هذا متمتع "فأتينا النساء :قال" ،هذا متمتع "«كله

 "ن نشتركأ -لى هللا عليه وسلمص-فأمرنا رسول هللا  ،بين الصفا والمروةوكفانا الطواف األول  ،أهللنا بالحج
 هاه، نعم؟ هذا حق من؟

 ب:.......طال
 ،«كله ل  الح» :قال ؟أي الحلقلنا: ": ألنه يقول ؛ظاهر في أن المراد المتمتع ،المراد المتمتعأن ظاهر  ،ظاهر
 .ال ؟القارن يأتي النساء "أتينا النساءف :قال
 ،ةوالمرو  ن الصفاوكفانا الطواف األول بيفلما كان يوم التروية أهللنا بالحج  ،فلبسنا الثياب ومسسنا الطيب"

قوى ما أهذا من  "كل سبعة منا في بدنةفي اإلبل والبقر  أن نشترك -صلى هللا عليه وسلم-فأمرنا رسول هللا 
يكفيه سعي  ،متع ال يلزمه إال سعي واحدعلى أن المت -رحمه هللا تعالى-بن تيمية ايستدل به شيخ اإلسالم 
سك نألن العمرة  لماذا؟ ،يرون أنه ال يكفي واألكثر ،يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج ،العمرة عن سعي الحج

 بد ال :نإذ ،يعني فيه انفصال تام بين الحج والعمرة ،والحج نسك مستقل بجميع أعماله ،عمالهأ مستقل بجميع 
 ا؟ كيف نجيب عن هذ اإذً  ،ال تتداخل وحينئذ   ،والتقصير أو الحلق للعمرة ومثلها للحجمن الطواف والسعي 
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 طالب:.......
 ، نعم؟ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم ال ،ال

 كفانا الطواف األول..ثم أهللنا بالحج  ، يقول:يعني كفانا الطواف األولإهالل الحج طالب: 
، ذاه ركن الحج ؛ال بد منه -طواف اإلفاضة-زيارة طواف ال ،الطواف ال بد منه ؛ما هو بمسألة الطواف ،ال ال
 لمقصوداهذا السعي  "وكفانا الطواف األول بين الصفا والمروة" ؛الكالم على السعي نعم، خل في شيء،ما يد

 ، نعم؟سعي الحج كفاهم سعي العمرةالسعي  ،به
 طالب:.......

 .طفنا فقط ،يعني ما سعينا بعد ذلك ،هذا هو الظاهر ،يعني خالص ما سعينا
 ،القارن  في أيش؟ هذا ظاهر في ،بين الصفا والمروة "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافًا واحداً "

 .لكن هنا الكالم كله عن المتمتع ظاهر في القارن،
 "..وكفانا الطواف األول" :ثم قال

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 عن هذا الثاني كفاهم األول عن الثاني. ،ال

 .هذا نص....طالب:......
هم من من مألنه ؛على أنه القارن ال على المتمتع، على القارن لكن الشراح كلهم حملوه  ،ما أدري عنه ما أدري 

 ،مروةا والطواف األول بين الصفهؤالء الذين اكتفوا بال ،ومنهم من جمع وكذا ،ومنهم من أهل بحج ،أهل بعمرة
 هؤالء هم القارنون.

 اكتفى البعض؟ طالب:
 إيه نعم.

 طالب:.......
رادة البعض  .نعم من إطالق الكل وا 

 طالب:.......
قال  كما كفينه ي: إلقلنا اً تام والحج منفصل انفصاالً  ًا،تام لوال أن العمرة منفصلة انفصاالً  ،يعني الصريحكهو 

 .داللته كالصريحة في البابوهذا  -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 
 وكفانا، المتحدث نفسه؟ طالب:.....

دليل على أن هناك من معه  «ديمن لم يكن معه ه»الجميع  أيش؟ عن عن -صدر الحديث- ال هو الحديث
هو  :ولذلك أقول ،طواف األول محتملوكفاه ال -ما أتى النساء وال لبس الطيب- وما فعل هذه األشياء ،هدي

 لقول شيخ اإلسالم.كالصريح في الداللة 
 .طالب:..المتكلم.. ما تبين.
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 فأتينا ولبسنا وكفانا. :كلها لضمائر، االضمائر لضمائر، الضمائرا
 .متحدث نفسه.ال.:.طالب

فرد هو يتحدث عن الصحابة كلهم بما فيهم الم ،و بواحدا ههو يتحدث عن أصناف ثالثة م ،أنواع هو لكن ،إيه
ن كان المتمتع هو أق ،المتمتعالشراح قاطبة حملوا هذا الكالم األخير على غير ، والمتمتع والقارن   رب مذكوروا 

 م،، نعمن كل وجهالحج عن العمرة واستقالل العمرة عن الحج  ولوال استقالل ،هو أقرب مذكور بوصفه ،بوصفه
 متجهًا. لوال هذا االستقالل التام لكان القول به -ولذا يجوز له أن يرجع ويترك الحج-

 طالب:.......
 ؟وه ش..، أيألنه ؛ال خالص ما يرجع ال ما يرجع

 العمرة..... طالب:.....
 ؟ نزاع أنه ليس له أن يرجعذهب بالفي الم هأن المذهب ما تدري  ،المذهب
 أيش المانع من القول.....؟ طالب:

 القول بأيش؟
 طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......

 لكنهم حلوا الحل كله. ،إيه
 طالب:.......

 المتمتع الحديث إذا كان يشملإال أن هذا  ،بعد الحل كلهوعلى هذا يأتون بحج مفرد تام  ،ال هم حلوا الحل كله
  تاماً وعلى كل حال لوال استقالل أحد النسكين عن اآلخر استقالالً  ،سعييعفيه من ال -اإلسالم كما يقول شيخ-

 .هذا له وجه ؟ش المانعأيلقيل به و 
 طالب:.......

 .ععن الجمي -صدر الحديث-ألن صدر الكالم  ؛جعلوه للقارن ال للمتمتع ،الشراح قاطبة صرفوا الكالموهللا 
ة األصل البدن "ة منا في بدنةل سبعإلبل والبقر كأن نشترك في ا - عليه وسلمصلى هللا-فأمرنا رسول هللا "

في  وهنا ،العرف خصها باإلبل نعم، ،لكن العرف خصها باإلبل ،اإلبل والبقر والغنمبهيمة األنعام من  فيها
 .يدل على أن البدنة من اإلبل والبقر ، نعم، الحديثالحديث

ن كان األصل أن ال ،يعني من اإلبل والبقر "بعة منا في بدنةأن نشترك في اإلبل والبقر كل س" طلق تبدنة وا 
 .، نعمبل والبقر والغنماإل ،على الجميع

 طالب:.......
تطلق  -يثال على مفاد الحد- وتطلق ،الحديث يدل على أن البدنة تطلق ويراد بها البقرة :أنا أقول ،صحيحقول 

 البدنةبلمراد يدل على أن ا ، نعم،لكن هذا الحديث ،تطلق ويراد بها اإلبل ،مثالً  أيضًا في األصل ويراد بها الشاة
 .اإلبل والبقرالبدنة  -يعني في هذا الموضع-
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ن كان اختالفها ،البدنة اإلبل فقطفي حديث ساعات الجمعة يدل على أن  ة الحقائق الشرعي..، فالحقائق وا 
 ،رعيةوهي حقيقة ش ،لشرعية قد تختلف من موضع إلى آخرلكن الحقائق ا ،والعرفية واللغوية قد تختلف حقائقها

ومن أوضح  ،واحدة من الحقائق الثالثوهي حقيقة شرعية  نعم، ،حقيقة شرعية تختلف من باب إلى باب
 ، نعم؟حقيقته الشرعية ؛المفلس :األمثلة

 طالب:.......
تفليس وفي باب الحجر وال ،األموال في باب ، نعمفي باب األموال ليس له درهم وال متاع حقيقته الشرعيةال، 

أتدرون » :-يه الصالة والسالمعل-وهذه الحقيقة لما أجاب بها الصحابة رد عليهم النبي  ،ليس له درهم وال متاع
 -وايةوفي ر - المفلس من يأتي بأعمال ،ال»: قال ،المفلس فينا من ال درهم له وال متاع :قالوا ،«؟من المفلس

 .وهذه حقيقة في باب ،لكنها حقيقة في باب ،وتلك حقيقة شرعية ،رعيةهذه حقيقة ش، «كالجبال
ن كاو  ،تبكير إليها اإلبل فقطفي باب صالة الجمعة وال ،البدنة في باب الهدي واألضاحي تشمل اإلبل والبقر نت ا 

 .في األصل تشمل الجميع
طلب م وفي ،عشان ما نتأخر ،عشان ما نتأخر يا إخوان "ا يحي بن سعيدقال: حدثنمحمد بن حاتم وحدثني "

 .ودهم يتقدمون قليالً الذين يحضرون درس الشيخ ابن جبرين من بعض اإلخوان 
 بن عبد عن جابري أبو الزبير قال: أخبرنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثنوحدثني محمد بن حاتم "

 ،حرم إذا توجهنا إلى منىا أن نلما أحللن -لى هللا عليه وسلمص-أمرنا النبي  :قال -رضي هللا عنهما-هللا 
 الذي هو بطحاء مكة. نعم من األبطح "لنا من األبطحفأهل قال:

 طالب:.......
 .لكنه قبل الدخول في منى ،قريب من خيف بني كنانة ،بالمحصبيعني متصلة  ،بقريبة من المحص  
 .فأهللنا من األبطح

ه هل يلزم نعم عمرته؟ منن حل مومن في حكمه ميعني من أين يهل المكي  "..وحدثني محمد بن حاتم" :قال
ن كان ،وال يلزمه الخروج إلى ميقاته ،يلزمه الخروج من الحل ال إلى الحل؟الخروج  -في قوله و آفاقيًا، نعم،  وا 

 .يدل على أنهم يهلون من مكة «حتى أهل مكة من مكة»: -عليه الصالة والسالم
 ،من حدود الحرم :بعضهم يقول ،من المسجد :بعضهم يقول -من بيته-يهل من مكانه  «من حيث أنشأ» :قوله

 .المقصود أنهم هنا أهلوا من األبطح
 ا محمدنقال: أخبر عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد ا يحي بن سعيد قال: حدثنوحدثني محمد بن حاتم "

لم : قولي -ضي هللا عنهر -ي أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنبن بكر 
ي محمول يعن وال أصحابه "لصفا والمروة إال طوافًا واحداً ابين وال أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-يطف النبي 
 .الذين قرنوا مثله "ال أصحابهو " ،اً كان قارن -عليه الصالة والسالم-النبي  ،على القارن 

 .احدو ألن مخرجها  ؛حملت الرواية السابقةالرواية وعلى هذه  "طوافه األول: زاد في حديث محمد بن بكر"
سمعت جابر بن  :ي عطاء قالقال: أخبرنعن ابن جريج ا يحي بن سعيد قال: حدثنوحدثني محمد بن حاتم "

بالحج خالصًا  -صلى هللا عليه وسلم-أهللنا أصحاب محمد : "قالفي ناس معي  -رضي هللا عنهما-عبد هللا 
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فأمرنا  ،رابعة مضت من ذي الحجةصبح  -صلى هللا عليه وسلم-فقدم النبي  :رقال جاب :قال عطاء ،وحده
يعني األمر  "ولكن أحلهن لهم ،ولم يعزم عليهم :قال عطاء ،«حلوا وأصيبوا النساء»قال:  :قال عطاء ،أن نحل  

 .أمر إباحة ،ألنه بعد حضر ؛أمر إباحة، هنا أمر إباحة
كبروا ستعني اي "نائيننا وبين عرفة إال خمس أمرنا أن نفضي إلى نسالما لم يكن ب :فقال ،أحلهن لهمولكن "

ال قد يستكثر اإلنسان  ،هذا دين هللا نعم، ،لكنه الشرع ،هذا  .أن يخرج إلى منىوا 
 :ل هنايقو  وه ؟المانع، ما بينها وبينه إال خمس دقائققد يكون ما  "لم يكن بيننا وبينها إلى خمس" :يقول

 نأالمانع لكن ما  ،نعم ،إلى عرفة ،منى ..، ورأسه يقطر إلىويستكثر أن يخرج إلى ،يعني خمس ليال "خمس"
 ؟فيه ما يمنع ؟خمس دقائقيكون بينه وبين عرفة  أن يخرج..،
 ؟عمن ؟مانعال ماخمس دقائق  ،وذهب إلى عرفة ،وأهل بالحجثم أتى امرأته واغتسل  ،كله من العمرة الحل   إذا حل  

 .لكن هذا التعظيم إذا عورض بشرع ال قيمة له إذا عورض بنص ،تعظيم شعائر هللاعلى لكن عندهم باعث 
 ،نيرنا الميمذاك فنأتي عرفة تقطر ،نا، أمرنا أن نفضي إلى نسائلما لم يكن بيننا وبين عرفة إال خمس :فقلنا"

 ."كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها :يقول جابر بيده :قال
 .نهم تلبسوا بالجماع وما يترتب عليه من غسل ونحوهيعني يشير إلى أنعم،  "تقطر"
ا مما يتقى يعني لو كان هذ "«قد علمتم أني أتقاكم هلل»: لفينا فقا -صلى هللا عليه وسلم-فقام النبي  :قال"

 ويجتنب لكنت أولى الناس به لماذا؟ لو كان هذا الفعل مما يتقى ،لكنت أولى الناس به
 .-المعليه الصالة والس-وأخوفهم من هللا  ،لمهم باهللوأع ،وأخشاهم هلل مألنه أتقاه

مري ما أولو استقبلت من  ،لحللت كما تحلون  يولوال هدي ،وأصدقكم وأبركمأني أتقاكم هلل قد علمتم »"
فقدم  :عايتهمن س فقدم علي   :قال جابر :قال عطاء ،فحللنا وسمعنا وأطعنا، «فحلوا استدبرت لم أسق الهدي

 اً كن علي  ل ،جباية الصدقة ،األصل فيها واألكثر جباية الصدقة ،نعمالسعاية  ،يعني من اليمن "همن سعايت علي  
 .والسعاية تشمل الوالية ،إنما أرسل أميرًا حاكمًا ال جابيًا للصدقة ساعياً 
ي يبالما  ،يعني في البيع والشراء «وما كنت أبالي» -صحيح مسلم-حديث حذيفة في الفتن في أوائل الصحيح 

ه فإن كان مسلمًا رد ،يبايع الناس كلهم مسلمهم وغير مسلمهم ،نعم ،لوجود األمانة ؛يبيع ويشتري مع من
ن كان غير مسلم رده ساعيه ،إسالمه  اً نع إال فالأما اآلن فما كنت ألباي ،يعني الوالي عليه يلزمه: رده ساعيه ،وا 
 وهللا المستعان.ًا، وفالن

 طالب:.......

 .-اوي عن جابرالر - الرواي عنه
هل به أبما  :قال ،«ا علي  أهللت ي بمَ » :-عليه الصالة والسالم-فقال النبي  ،من سعايته فقدم علي   :قال"

ألنه عرف أن معه  "«وامكث حراماً  فأهد  »: -لى هللا عليه وسلمص-فقال  ،-صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 .فيكون قارناً  ،حكمهفحكمه  ،الهدي

 طالب:.......
 علم، ما يعلم.يما 
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 .مشروط....طالب:......
 كيف؟

 طالب:......

 ه فالن،أهللت بما أهل ب :أبدًا فقال ئاً لو جاء عامي ما يعرف من الحج شي ،ما يدري  إهالل مطلق ،إهالل مطلق
 ؟نعم

 طالب:.......

 بنوع معين.يعني غير مقيد  :مطلق
 طالب:.......

فأهد »: ، شوفهدياً  ي  وأهدى له عل ،جاء ببقية الهدي ،-السالمعليه الصالة و -جاء ببقية هدي النبي  علي  
راقة فقال س، هدياً  وأهدى له علي  " ،رانلزمك الق  ي -عليه الصالة والسالم-ألنك في حكم النبي  «وامكث حراماً 

على  ثه أن يمكني من ساق الهدي يلزميع "«ألبد»: قال ؟أم ألبدعامنا هذا بن مالك بن جعشم يا رسول هللا أل  
 .ثم يأتي بالحج ،يعتمرومن كان ليس معه هدي  ،إحرامه حتى يبلغ الهدي محله

-بد هللا عن جابر بن عا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: حدثنأبي ا قال: حدثنحدثنا ابن نمير "
 أمرنا أن نحل  كة فلما قدمنا م ،بالحج -ليه وسلمعصلى هللا -أهللنا مع رسول هللا : "قال -رضي هللا عنهما
 .-ليه الصالة والسالمع-أن يفعلوا خالف ما يفعله  "فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ،ونجعلها عمرة

فما ندري أشيء بلغه من  -صلى هللا عليه وسلم-فكبر ذلك علينا وضاقت به صدرونا فبلغ ذلك النبي "
 ،يعني بلغه أحد من الحاضرين "لناسأم شيء من قبل ا" ؟هل نزل عليه وحي بما حصل لهم يعني "السماء

ا وفعلن ،ءا النسافأحللنا حتى وطئن :قال ،«أحلوا فلوال الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم ،أيها الناس» :فقال"
 "نالكة بظهر جعلنا م" ..،يعني "يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحجحتى إذا كان  ،ما يفعل الحالل

 .إلى منى ونحن صاعدون يعني خلفنا 
حدثنا : ًا بعمرةقدمت مكة متمتع :ا موسى بن نافع قالقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنوحدثنا ابن نمير " :الق

لتروية قبل ا :دمت مكة متمتعًا بعمرة قبل التروية بأربعة أيامق" ،هو يعني موسى بن نافع "موسى بن نافع قال
فهم  هنأمفاده ك ،تصير حجتك مكية "تصير حجتك اآلن مكية :فقال الناس" رابع، يعني قدم صبح "بأربعة أيام

 ولو ، طيبك مكيةتصير حجتيعني  ،إليه من بعيدألنه جاء  أفضل من حجة المكي لماذا؟ ياآلفاق ةحجأن 
 نعم؟ مكية أيش يصير؟ صارت

هللا ضي ر -حدثني جابر بن عبد هللا األنصاري  :فقال عطاءفدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته "
فقال  ،وقد أهلوا بالحج مفرداً  ،ام ساق الهدي معهع -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا  أنه حج   -عنهما

قيموا وقصروا وأامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة أحلوا من إحر »: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
هذا  "«ا بالحجحتى إذا كان يوم التروية فأهلو »"نص  هذا "«حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج ،حالالً 

 .كون يوم الترويةن اإلهالل بالحج يأ -عليه الصالة والسالم-نص من قوله 
 .ابقةلة السفي األسئ ،نعم ه،وهذا لو سمعه ابن عمر ألجاب ب "«فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة»"
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فإني  ،هبآمركم  افعلوا ما»: قال ؟نجعلها متعة وقد سمينا الحجكيف  :قالوا ،«واجعلوا التي قدمتم بها متعة»"
 "واففعل ،«ولكن ال يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ،الذي أمرتكم بهلوال أني سقت الهدي لفعلت مثل 

ثالثة وستين  وفي حديث جابر أنه ذبح كم؟ ،النحر ميو  -عليه الصالة والسالم-ذبح هو وقد  ،ومحله يوم النحر
 .فعلواف -رضي هللا تعالى عنه-ووكل الباقي إلى علي  ،ده الشريفةبي
ة ي عوانأبا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن قال: حدثنوحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي "

-قدمنا مع رسول هللا  :الق -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح 
 :قال ،ونحل  نجعلها عمرة  أن -هللا عليه وسلم صلى-أمرنا رسول هللا ف ،مهلين بالحج    -عليه وسلم صلى هللا

 -ليه الصالة والسالمع-بل مكث على إحرامه  ،لما تقدم "وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة
 :عبة قالشا قال: حدثنفر ن جعحدثنا محمد ب :مثنىالوابن بشار قال ابن ا محمد بن المثنى حدثن" قال:ثم 

ابن  كان :وكان ابن الزبير ينهى عنها ،المتعةكان ابن عباس يأمر ب :رة قالضسمعت قتادة يحدث عن أبي ن
حج ة ثم الاإلتيان بالعمرة المستقلوهي  :يعني متعة الحج "عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها

 .عمر نهى عنها مدة -أيضاً –وكان  ،كان ابن الزبير ينهى عنها، بعدها
بو بكر وعمر أ ، قالوا له:-عليه الصالة والسالم-ولما قيل البن عباس في هذه المسألة واستدل بأمر النبي 

لى هللا ص-قال رسول هللا  :أقول ؛لسماءيوشك أن تنزل عليكم حجارة من ا" :-رضي هللا عنه-ثم قال  ،كذا :قالوا
 "!!وعمر قال أبو بكر :وتقولون  -عليه وسلم

، ال تعارض بقول أحد  تعارض بقول أحدال -عليه الصالة والسالم-يعني النصوص الثابتة عن هللا وعن نبيه 
 كما هنا. ولو كان أبو بكر وعمر، كائنًا من كان ،كائنًا من كان

 متعنا معت ،يثدار الحد ي  على يدَ  :فذكرت ذلك لجابر بن عبد هللا فقال :قال ،وكان ابن الزبير ينهى عنها"
عني ظن ي "إن هللا كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء" :الفلما قام عمر ق -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 لكن ،يأمر بفسخ اإلحرام ويأمر بإحرام جديدو ينهى، له أن يأمر و  -عليه الصالة والسالم-أن هذا خاص بالنبي 
َرةَ }َوَأت م   :-جل وعال-مع قوله  ذلك ليس له -صلى هللا عليه وسلم-غير النبي غيره ليس له،    لِل   {وا  ال َحج  َوال ُعم 

 .-رضي هللا عنه-هذه وجهة نظر عمر  ،[( سورة البقرة196)]
ن القرآن قد نزل منازله ،لرسوله ما شاء بما شاء لن هللا كان يح: إفلما قام عمر قال" يع ستقر التشر عني اي "وا 

ني من يع "لنساءوا نكاح هذه ات  وأب   ،هللافأتموا الحج والعمرة هلل كما أمركم " -معليه الصالة والسال-بوفاة النبي 
 ، نعم؟متعة الحج ومتعة النساء بينناسبة الميعني  ،ع بهن إلى أمدمت  است  

 طالب:.......

عنه وثبت  خصه،ر وهي رخصة من  -متعة النساء-أنه كان يقول بالمتعة ال هو ثابت عن ابن عباس إيه، 
بجواز المتعة ممن نقل عنه من الصحابة القول كل من روي  ؛ثبت عنه أنه رجع عن قوله ،وع عن ذلكالرج

 ،ري فليراجعها في فتح البارجوعهم بأسانيدها  أرادومن  ،ثبت عنهم الرجوع ، نعم،عشرةيمكن عنهم ابن حزم 
 صح  أل عنهم الرجوع بأسانيد نقو  ،وذكر جميع من نقلت عنه ،نقل كالم ابن حزم ،كلها بن حجرا ذكرها الحافظ

 .أنهم يقولون بهاوأثبت مما نقل عنهم 
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رجمته  ى أجل إالفلن أوتى برجل نكح امرأة عل" -النكاح إلى أجل- يعني نكاح المتعة "وأبتوا نكاح هذه النساء"
وا بعد ثم تمتع ،م نسخت المتعة عام خيبرث -عليه الصالة والسالم-في عهد النبي تمتع الصحابة  "بالحجارة

نكح امرأة إلى أجل إال رجمته ل فلن أوتى برج: "-رضي هللا عنه-ولذا قال عمر  ،ثم نسخت إلى األبد ،ذلك
 ، يعني هل يحد ناكح المتعة؟يحد ن من ينكح المتعة يحد: إوهذه حجة من يقول "بالحجارة

ن كان بكرًا يجلد ويغرب ،فإن كان محصنًا يرجم ،يدل على أنه يحد  ه كالم  .وا 
بل  ،بيرلحد الكاومن أهل العلم من يرى أنه يدرأ عنه  ة"لن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إال رجمته بالحجار ف"

ريح ص -ي هللا عنهرض-وكالم عمر  ،لوجود الشبهة ،لوجود الشبهة ؛يكتفى بتعزيره، نعم يكتفى بتعزيره ،يعزر
 نكاح المتعة زنا. في أنه زنا،

 طالب:.......
 ،اضرحوالزوج  ،والمرأة حاضرة وراضية ،والشهودجاء الولي  ،الشروط كلها متوافرة ،المسألة ال افترض ،ال ال

 تزوجوا لمدة شهر. ،وجميع الشروط متوافرة
 طالب:.......

 كيف ممكن؟ ،مش ممكن
 طالب:.......

 وانتهى ،تزوجت :كل من عثر عليه قال ؛ثبت أي حد للزناما  ، لو أجيزتيعني لو أجيزت الصورة التي تقول
 اإلشكال.

 فيه شهود؟:...طالب
 .هذا نكاح المتعة ،لكنه محدد بأجل محدد ،وكل شيء فيه شهود وولي
 طالب:.......

 .تزداد سوءًا بهذا، هي تزداد سوءًا بهذا ،هذا
 طالب:.......

منعه لم ي ،عامة أهل العلم على جوازه ،مع نية الطالق ما فيه شيء ، ما فيه شيء،ما فيه شيء ،بنفسه ،ال ال
 نعم. إال األوزاعي،
 طالب:.......

 عم؟ن، اس في مثل هذا العقد وتسامحوا وتساهلوا وحملوه ما ال يحتملأحدثه الن ..، أقول: دعنا ممادعنا مما
 طالب:.......

 أيش فيه؟
 طالب:.......
 نعم. نسخة في النهاية، في نعم ،نسخة ثانية

 طالب:.......
 في الوقت نفسه. ،تمتعوا ثم نسخت في عام الفتح ،تمتعوا في الفتح ،في الفتح
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 طالب:.......
 وأيش هو؟

 طالب:.......
 .ال رجع عنهإ

 طالب:.......
 ؟هاه

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 فأبيح لهم. ،يحتاجون لمثل هذا ن سافرو م ،هم شباب في غزوالتمتع، 

 طالب: ما هي الطريقة؟
 .ه كذابأجل قدر  -يوم يومين ثالثة شهر-ه في هذا البلد ئمدة بقامحددة الطريقة أنه يعقد على المرأة لمدة 

 طالب:.......
ذا إأما  ،وقت جوازها من يشترط الولي في النكاح ال بد أن يشترطه في المتعة .....وأيش تقول؟بحضور الولي

 ، نعم؟؛ ألنه حكم نسخ وارتفعما لنا دعوة نبحث عن ولي ؟!كيف نبحث عن ولينسخت 
 .......طالب:

 طيب، طيب.
 طالب:.......

 من؟
 طالب:.......

 ورجعت إلى هذه المسألة وجدت كل من نقل عنه أنه قال ،لو رجعت إلى فتح الباري في كتاب النكاح ،كلهم
 .الباري  ارجع إلى فتح ،قول بالجوازوأنظف مما نقل عنه ال بأسانيد أصح   ،نقل عنه أنه قال بالرجوع، بالمتعة

 طالب:.......
 ة..الشاة المستقلة أفضل من سبع البدن

 طالب:.......
 ..، نعم؟الشاة

 طالب:.......
ذا كانوا أربعة وأرادوا أن يهدوا بدنة فالواجب عليهم أرب نعم، ،بعالمقصود أن الشاة أفضل من الس  ،سباععة األوا 

ا إذا كانت م والتفريق بيناجب في الزيادة على القدر الو على خالف بين أهل العلم  -الزائد سنة- والزائد مندوب
 مسألة معروفة عند أهل العلم.متميزة أو غير متميزة، 

 طالب:.......
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 ، نعم؟في األضحية، من بدنة كاملة في األضحيةشاة أفضل  يعني ،ومالك يفضل الشاة مطلقاً من السبع، 
 طالب:.......

َرَة لِل   {  الحج هلل. أحرمت بحج أتم   ،يءشإلى  يعني ال تتحولوا من شيء [بقرة( سورة ال196)] }َوَأت م وا  ال َحج  َوال ُعم 
 طالب:.......

 ؟كيف
 طالب:.......
ال  أتم الحج   ،لكن من جاء بالعمرة كاملة والحج كامالً  ،هو ينهى عن التمتعلكن من...،   ؟ا أتمموالعمرة وا 

من  النتقالاوعمر ال يجيز له  ،لزم بإتمام الحجإلى عمرة هو ملكنه لما أهل بالحج ثم أراد أن يقلب هذا اإلهالل 
يرة من دو  أن يحرم بهماجاء تفسيره عن علي وابن مسعود: " ماوأيضًا اإلتمام ك ،بل يلزمه أن يتم   ،هذا إلى هذا

 ،ةرة واحدال يجمع بينهما في سف ،يحرم بها من بيتهإتمام العمرة أن  ،فإتمام الحج أن يحرم به من بيته "،أهله
ن قيل بذلك- من بيتهمعناه أنه يتلبس باإلحرام  وليس سفر للحج وينشئ ال ،لكن ينشئ السفر للعمرة من بيته -وا 

 هذا إتمام الحج والعمرة. ،من بيته
ي وقال ف ،ادبهذا اإلسنا قتادة قال: حدثنا همام قال: حدثنا عفان قال: حدثنزهير بن حرب وحدثنيه " :يقول

 ؛قلةيعني كل نسك بسفرة مست :افصلوا حجكم من عمرتكم، هذا رأي عمر "كمفافصلوا حجكم من عمرت :الحديث
 ."لعمرتكم وأتم   ،لحجكم فإنه أتم  "

 :القن أيوب عحدثنا حماد بن زيد  :خلفخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعًا عن حماد قال وحدثنا  :قال
لى هللا عليه ص-قدمنا مع رسول هللا  :الق -رضي هللا عنهما-جاهدًا يحدث عن جابر بن عبد هللا سمعت م

 .قدمتوهذا  "أن نجعلها عمرة -سلمو صلى هللا عليه -فأمرنا رسول هللا  ،لبيك بالحج: ونحن نقول -وسلم
ا وذكرنا أننا سوف نترك شرح هذ ،ابر الطويلفي حديث ج -عليه الصالة والسالم-بعد هذا صفة حج النبي 

ذه فيحسن أن نسمع هذه األشرطة في ه ،التي وزعت على األخواناألشرطة  الحديث اكتفاء بما شرح سابقًا في
ء إن شا- ثم بعد ذلك نستأنف بعد حديث جابر ،ليكون الشرح كله مترابط نعم، ،ليكون الكالم كله مترابط ؛الليلة

 هاه؟ ..نستأنف غداً  -هللا تعالى
 طالب:.......

 .يه لو أعدناهما يكف ،نعيده ما يكفيه وال إلى النهايةلو  ،ال
 طالب:.......

 يعني ما نجد. ولن نأت بجديد ،موجود في األشرطة
 طالب:.......
غد وما من ال-وما بعده  ،ليكون الكالم متتابعاً  ؛تسمع هذه األشرطة في هذه الليلةفيفضل أن  ،لن نأتي بجديد

 سوف يبنى عليه إن شاء هللا تعالى. -بعده
 طالب:.......
 .نصطلح عليه إن شاء هللا نتفق، الباقي ،إلى األربعاء -إن شاء هللا-ا في هذا الجزء ننهي ماآلن احتمال 
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 طالب: بنرجع له بعدين؟
 معين.وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج ،وهللا المستعان ،ونكمل إليه إن شاء هللا بنرجع


